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Zamawiający:  

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  

im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46  

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

 (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  z późniejszymi . zmianami) 

o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 

w trybie: przetargu nieograniczonego 

 
na: 

 
Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem   uczniów i ich opiekunów na  zajęcia 
wyjazdowe w zakładach pracy oraz staż zawodowy  w ramach  projektu Dobry zawód to skarb 
realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia  i 
kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9 – usługi w zakresie transportu drogowego 

 
Rodzaj zamówienia - Usługi  
 

I. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJACEGO 

 
Nazwa zamawiającego:  Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M.  Kopernika  

NIP 835-12-60-819  

REGON: 000188096 

Adres Zamawiającego: ul. Zwolińskiego 46, 96 – 200 Rawa Mazowiecka 

Telefon/faks: 46 815-41-41 

Adres strony internetowej: www.rawa-kopernik.pl 

Adres poczty elektronicznej: projekty-zsceziu@wp.pl       

Godziny urzędowania: pn-pt: 8.00-15.00 

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759  z późniejszymi . zmianami), 
a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi 
przedmiotowego zamówienia publicznego w tym: 

 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te 
dokumenty mogą być składane (DZ.U.z 2009r. Nr 226 poz. 1817) 

 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego 
kursu złotego stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 282, poz. 1650) 

 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  (Dz. U. z 2011 r. nr 282, poz. 1649) 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 
Pzp. 
 

http://www.rawa-kopernik.pl/
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług transportowych 
związanych z przewozem  uczniów i ich opiekunów na  zajęcia wyjazdowe w zakładach pracy oraz 
staż  zawodowy w ramach  projektu Dobry zawód to skarb.  

1. Realizacja usługi  odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym lub 
według jego zleceń. W całym projekcie tj. do 31 marca   2015 r. przewidywane są 23 wyjazdy 
jednodniowe. Część wyjazdów odbywać się będzie w weekendy. 

Zestawienie tras wyjazdów: 

 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsc docelowych w przypadku zdarzeń, 

których nie można było przewidzieć. 

2. Zakres usługi obejmuje: 
a) podstawienie autobusu w miejscu i czasie uzgodnionym w porozumieniu z Zamawiającym 
b) przewóz uczniów na trasach określonych dla każdej wycieczki w obie strony 
c) dostarczenie faktury do siedziby zamawiającego w ciągu trzech dni od wykonania usługi. 

3. Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania 
techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005,  
Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy  
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. 
zm.). 

4. W przypadku awarii środka transportu wykonawca zabezpiecza pojazd zastępczy spełniający w/w 
wymagania. 

5. Wykonawca w ramach przejazdu zapewni dwóch kierowców, jeśli wyjazd będzie tego wymagał. 
6. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas 

przewozu i pozostających w związku z przewozem. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia 
kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów własnych. 

7. Wykonawca rozpocznie naliczanie kilometrów realizowanych wyjazdów z chwilą wyjazdu  
z miejsca zbiórki. Naliczanie zakończy się z chwilą powrotu na miejsce zbiórki. 

8. W cenę przejazdu wliczone będą dodatkowo: parkingi, ewentualne koszty delegacji i wyżywienia  
kierowcy/kierowców. 

Lp. Przebieg trasy (od …….. do…….) 
Minimalna  liczba wyjazdów w czasie trwania umowy 

Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

1.  Rawa Mazowiecka – Jędrzejów  0 1 0 

2.  Rawa Mazowiecka – Ossa 0 1 0 

3.  Rawa Mazowiecka – Tychy  1 0 0 

4.  Rawa Mazowiecka – Jeżów 1 0 1 

5.  Rawa Mazowiecka –  Łódź DELL 1 1 0 

6.  Rawa Mazowiecka –Pleszew 1 0 1 

7.  Rawa Mazowiecka – Cielądz 0 1 0 

8.  Rawa Mazowiecka –  Łódź  ŁCDNiKP 0 8 5 

Razem 4 12 7 
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9. Kierowcy poszczególnych wyjazdów zapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych 
przez kierowników wyjazdów. 

10. Zamawiający organizuje i zapewnia opiekę nad uczniami  w czasie wycieczek.  
11. Zamawiający powiadomi wykonawcę najpóźniej 5 dni  przed planowanym wyjazdem o terminie 

realizacji wyjazdu i miejscu zbiórki. 

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   
 

V. OFERTY WARIANTOWE.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 

VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.  
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości nie przekraczającej 20% 
wartości zamówienia podstawowego. 
Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju usług, jak te, które stanowią 
przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. 
 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  
Wymagany termin wykonania zamówienia – zakończenie 31.03.2015r. 
 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.  

1. O udzielenie zamówienia, określonego w specyfikacji, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 

a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa  nakładają obowiązek ich posiadania: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca wykaże 
posiadanie aktualnej licencji na wykonywanie krajowego przewozu drogowego osób, 
zgodnie z ustawą z 06.09.2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2007.125.874, z późn. 
zm.), 

b) posiadania  wiedzy i doświadczenia, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca wykaże 
wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 5 usług 
odpowiadających  rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, 

c) dysponowania odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że  
posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonywania zamówienia tj. autobusy klasy 
turystycznej z klimatyzacją  o liczbie miejsc 28, 44  których data produkcji nie jest 
wcześniejsza niż 2003 rok. 
Wymaga się, aby Wykonawca dysponował osobami, które posiadają uprawnienia do 
prowadzenia autokarów i w ciągu co najmniej 5 ostatnich lat pracowały na stanowisku 
kierowcy autokaru.  Do wykazu należy załączyć wykaz kwalifikacji zawodowych  
i doświadczenia kierowców  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca przedłoży 
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że  Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 100.000,00 zł. 
 

2. Zamówienie może być udzielone Wykonawcom, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy . 
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że wobec niego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania 
na ww. podstawie. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musza wykazać, że warunki 
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden  
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. 



 

Projekt „Dobry zawód to skarb”  o numerze WND-POKL.09.02.00-10-228/11 
realizowany w ramach POKL Działanie 9.2 Priorytet IX 

 

4. Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. 
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się także wykonawców 

określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5, czyli wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późń. zm.) złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba, 
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej 
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń dołączonych do formularza 
oferty metodą spełnia/nie spełnia. 
 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 
UST. 1 USTAWY PZP  
Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  i brak 
podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. ustawy 
Pzp. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) 
2. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualną licencję lub 

zezwolenie na transport krajowy osób na zasadach określonych w ustawie o transporcie 
drogowym).  

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których 
mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ)  

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

6. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, 
albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.  

7. Oświadczenie o wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 5 usług 
odpowiadających  rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem 
ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (załącznik nr 4 do SIWZ), wraz  
z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. 

8. Wykaz pojazdów przewidzianych do wykonania usługi (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz kserokopie 
dowodów rejestracyjnych, ubezpieczenia OC, ważnych badań technicznych pojazdów. 

9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za 
świadczenie usług  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  
w realizacji usługi oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do 
SIWZ)  

10. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

11. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na zasobach podmiotów trzecich na zasadach określonych  
w art. 26 ust. 2b ust. ustawy, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającymi, że będzie 
dysponował tymi zasobami, w szczególności przez załączenie do oferty pisemnego zobowiązania 
innego podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy 
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wykonywaniu zamówienia. Jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
wówczas Wykonawca załączy do oferty dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII niniejszej SIWZ, 
dotyczące tych podmiotów. 

12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert.  
Zamawiający wezwie Wykonawców,  którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy 
złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy 
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wymagań określonych przez 
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

IX. ZAMAWIAJĄCY NIE OGRANICZA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE 
PUBLICZNE TYLKO DLA WYKONAWCÓWU KTÓRYCH PONAD 50% PRACOWNIKÓW 
STANOWIĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.  
 
X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 PZP, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w art. 38 ust. 1 PZP.  

5.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie 
internetowej www.rawa-kopernik.pl 

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający 
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, oraz zamieszcza na stronie internetowej www.rawa-kopernik.pl 

7. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych.  

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  
w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz umieszcza informację na stronie 
internetowej www.rawa-kopernik.pl 

http://www.rawa-kopernik.pl/
http://www.rawa-kopernik.pl/
http://www.rawa-kopernik.pl/
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9. Wszelkie zapytania, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą przez 
strony postępowania faksem lub drogą elektroniczną oraz pisemnie. W przypadku oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za 
złożone w terminie, jeżeli treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona pisemnie.  

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Ewa Kawałek Zespół Szkół – CEZiU 
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, tel./fax (46) 8154141. 
Wskazana wyżej osoba nie jest upoważniona do udzielania Wykonawcom ustnych informacji  

w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. 
 
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.  
1. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.  
 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.  
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ  
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.  
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z treścią 
tych formularzy. 

6.  Do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami rozdziału VIII Specyfikacji.  

7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.  
8. Forma oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą:  

8.1. Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą były 
kolejno ponumerowane, a w treści oferty umieszczona była informacja z ilu kolejno 
ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami.  

8.2. Strony oferty winny być ze sobą połączone, w sposób zapobiegający dekompletacji oferty, 
8.3.  Zaleca się podpisanie lub parafowanie przez Wykonawcę wszystkich zawierających 

jakąkolwiek treść stron oferty.  
8.4. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, uzupełnienie, 

poprawienie, dopisanie, przesłonięcie korektorem, etc., musi być parafowane lub podpisane 
przez Wykonawcę.  

8.5. Wymagania określone w pkt. 8.1. do 8.3. nie stanowią o treści oferty, dlatego ich niespełnienie 
nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.  

9. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami stanowiącymi oświadczenia Wykonawcy winna być 
podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

10.  W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca 
winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od 
pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby 
umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron 
oferty). W przypadku, gdy informacje objęte tajemnicą nie będą wyraźnie i jednoznacznie 
wydzielone, cała oferta podlegać będzie udostępnianiu. 

11. Opakowanie i oznaczenie oferty.  
11.1. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Kopertę 

(opakowanie) należy zaadresować:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 
 

Oferta: Przetarg nieograniczony  
Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem  uczniów i ich opiekunów na  

zajęcia wyjazdowe w zakładach pracy oraz staż  zawodowy w ramach  projektu Dobry zawód 

to skarb.  

oraz : nie otwierać przed 25.04.2013. godz. 10
15 
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11.2 Zaleca się, aby koperta /opakowanie/ opatrzona była danymi Wykonawcy, aby można było    
  odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.  

11.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieodpowiednie opakowanie i oznaczenie oferty,  
   uniemożliwiające jej identyfikację.  

12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez 
siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.  
Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta,  
a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

13. Zawartość oferty:  

 Formularz „OFERTA” – załącznik nr 1 do SIWZ.  

 Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. 
aktualną licencję lub zezwolenie na transport krajowy osób na zasadach określonych  
w ustawie o transporcie drogowym.  
Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę.  

 Dokumenty określone załącznikami 4,5,6 do SIWZ 

 Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej Specyfikacji.  

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków,    o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – według Załącznika nr 3 do SIWZ. 

 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 
5, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  

 Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego  

 Parafowany wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ 
 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Zespole Szkół - CEZiU im. Mikołaja Kopernika 

w Rawie Mazowieckiej, sekretariat do rąk własnych Elżbiety Kazimierskiej w terminie do dnia 
25.04.2013. godz. 10

00 
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie, zostaną zwrócone Wykonawcy bez 

otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.  
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie: Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej   

w Rawie Mazowieckiej dnia 25.04.2013. godz. 10
15 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  
1. Termin związania oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od ostatecznego terminu  

   składania ofert.  
 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.  
1. Cenę ofertową należy wyliczyć w sposób określony w formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ, tj. należy podać cenę jednostkową brutto w zł za 1 km i stawkę 
pomnożyć przez liczbę kilometrów. Dla celów obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć, że  
w ciągu trwania umowy łączna długość tras wyniesie  3 600 km. 

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy, jakie Zamawiający zapłaci za wykonanie zamówienia 
będzie wyliczane jako iloczyn ceny jednostkowej brutto za 1 km podanej w ofercie i ilości 
przejechanych kilometrów. 

3. Ceny należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Cena jednostkowa brutto (zł/km) zawiera wszystkie koszty niezbędne do całkowitego  

i efektywnego wykonania zamówienia, w tym koszty oznakowania pojazdów, koszty kierowcy, 
koszty ubezpieczenia. Cena jednostkowa brutto nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania 
umowy. 

5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie  
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
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przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

 

XVI. INFORMAJE DOTYCZĄCE WALUT, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.  
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą wyłącznie  
w walucie polskiej.  
 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT.  
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
a) oferta spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ, 
b) oferta została złożona w terminie określonym przez Zamawiającego, 
c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium „cena”. Za 
najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która będzie zawierała najniższą cenę. 
Cena za kilometr przejazdu  (100 pkt)  
 
           C najn  
Pc = ---------------- x 100 pkt  
           C bad  
Pc – liczba punktów w zakresie ceny  
C najn – najniższa cena spośród złożonych ofert  
C bad – cena badanej oferty  

 
2. Zamówienie otrzyma Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. 
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

a) jest niezgodna z ustawą; 
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  

nieuczciwej konkurencji; 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia lub nie zaproszonego do składania oferty; 
f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na  

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp; 
g)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

 

XVIII. ZAMAWIAJĄCY DOKONA OCENY SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKLUCZY Z UBIEGANIA SIĘ O  
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCÓW, KTÓRZY PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU 
NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.  
 

IXX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO.  
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy 

P.z.p., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w Rozdz. 
X, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
a) złożono tylko jedna ofertę,  
b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy  

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do: przedłożenia dokumentu (w tym 
wypisu z właściwej ewidencji lub rejestru) wskazującego osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy i zawarcia umowy, w przypadku gdy nie wynika to  z dokumentów przedłożonych  
z ofertą.  
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4. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie, umowa 
nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy.  

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się będzie od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

 
XX. ZALICZKI  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
  
XXV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  
WYKONANIA UMOWY.  
Zamawiający nie będzie żądać od oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
  

XXVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
3. Termin wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając 

w szczególności; 
a) imię i nazwisko i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,  

a także nazwiska i imiona i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją 
przyznaną ofertom, 

b) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 
c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
a) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 
b) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się będzie od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert. 

 

XXVII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
W niniejszym postępowaniu Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny 
w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej. 
16.2.Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759   
z późniejszymi . zmianami). 

 
XXVIII. ZMIANA UMOWY  
Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana będzie dotyczyła 
następujących zdarzeń: 

1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu umowy. 

2. Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe) 
przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki 
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. 

3. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w realizacji przedmiotu umowy poprzez 
przesunięcie w czasie, uszczegółowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi 
od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy zgodnie z pierwotnymi 
założeniami. 

4. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: 



 

Projekt „Dobry zawód to skarb”  o numerze WND-POKL.09.02.00-10-228/11 
realizowany w ramach POKL Działanie 9.2 Priorytet IX 

 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia umowy zgodnie  
z harmonogramem, 

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. Zmiana  
nr rachunku bankowego), 

c) zmiany danych teleadresowych, 
d) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, 
e) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 

 

XXIX. ZAMAWIAJĄCY  PRZEWIDUJE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W PRZYPADU NIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW 
POCHODZACYCH Z UNI EUROPEJSKIEJ ORAZ NIE PODLEGAJACYCH ZWROTOWI 
ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE 
EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU /EFTA/, KTÓRE MIAŁY BYĆ 
PRZEZNACZONE NA SFINANSOWANIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 
XXX. ZAMÓWIENIE JEST FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  
 
 
XXXI. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ  

1. Formularz ofertowy (wzór oferty) - zał. nr 1 do SIWZ.  
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych przepisem art. 22 ust. 1 PZP – 

zał. nr 2 do SIWZ.  
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy - zał. nr 3 do SIWZ.  
4. Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat – zał. Nr 4 do SIWZ 
5. Wykaz pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia – zał. nr 5 do SIWZ 
6. Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – zał. nr 6 do SIWZ 
7. Projekt (wzór) umowy - zał. nr 7 do SIWZ.  

 
 
 
 
Zatwierdził: 
Radosław Kaźmierczak 
Dyrektor Zespołu szkół – Centrum Edukacji  
Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej 
 


